
Valgkamp 2021
Fagforbundet skal bidra til en rødgrønn valgseier med en AP-ledet 
regjering sammen med SV og SP.

VI VELGER FELLESKAPET 





Hvordan i all verden endte vi her? 



Justisdepartementet innskjerpet i 1932 at hjelpen 

måtte «ikke [gå] lenger enn til å hindre at 

vedkommende forkommer. Det kan på ingen måte 

kreves, og det må heller ikke skje, at vedkommende 

får understøttelse i sådan utstrekning at han lever 

på omtrent like fot med den som klarer å forsørge 

seg selv».

Dagens Høyre:

Vi ønsker et trygdesystem som hjelper folk tilbake i 

jobb og ikke fanger dem i fattigdomsfeller. Da er 

det viktig å stå på arbeidslinjen – det må alltid 

lønne seg å jobbe.



Resultatliste 8 år med Høyre, FRP, Venstre og KRF

 Skatt på kostgodtgjørelse

 Skatt på tjenestereiser

 Skatt på pendleropphold

 Skatt på tariffestede sluttvederlag

 Skatt på kost og losji for arbeidstakere på jobbreise

 Avkortning av dagpenger

 Avkortning av etterlattepensjonen

 Avkortning på arbeidsavklaringspenger

 Avkortning på sluttvederlag

 Egenandel for fysioterapi for kroniske sykdommer

 Kraftig underregulerte løpende pensjoner og 

realinntektsnedgang for alderspensjonister

 Kutt i fri rettshjelp

 Skatt og arbeidsgiveravgift på tips

 Mer enn 30% økning i elavgiften

 Økt avgift på kollektivtransport

 Økt avgift på kinobilletter, fotballkamper etc. 

 Kutt i bostøtte

 Kutt i støtte til briller og tannregulering for barn

 Kutt i barnetillegget for uføre

 Kutt i støtten til glutenallergikere

 Kutt i stipendordningen for studenter

 Laveste lønnsvekst siden krigen

 Økt egenandel hos legen

 Økt makspris i barnehagen

 Fjerning av skolefrukten

 Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede

«Hva tenker du, som statsminister, når du hører historier om folk som … ja, ikke har råd til å 

betale regningene denne måneden og ikke har råd til mat og klær og som må spare hver eneste 

krone nå?» (Intervju på NRK i forbindelse med markering av ettårsnedstengningen)





Nå er et på tide med en ny kurs for landet!



Fagforbundet ønsker en rødgrønn AP-ledet 
regjering
Fagforbundet ønsker en regjering som: 

→ Gjør forskjellene mindre

→ Anser fagorganisering som et gode

→ Vil styrke arbeidstakers rettigheter

→ Vil prioritere offentlig velferd fremfor 
skattekutt



Nå er det vår tur

Stopp privatiseringa av velferdsstaten

Vi krever hele, faste stillinger

Fagforbundets hovedbudskap



Hvordan kommunisere og være synlig i valgkampen som tillitsvalgt 

• Ringeprosjekt

• (Bo)bilkampanje

• Stands

• Paneldebatter

• Arbeidsplassbesøk

• Postkasseaksjoner

• Kaffeaksjoner

Kommunikasjon/praktisk valgkamparbeid 



Skape vår egen historie

Venn Fiende

Konflikt Løsning

Historie



Skape vår egen historie



Media

› Les aviser, se Debatten på NRK eller lytt til Radio 

› Har dere selv en sak som bør fram ta dette opp med foreningen for å få hjelp 

Sosiale medier

› Følg med på Fagforbundet og lo sine sider 

› Lik og del artikler 

› Kommenter gjerne på en konstruktivt måte, dere et tillitsvalgte i Fagforbundet 

› Send gjerne artikler som kollegaer skal se direkte på Messenger 

Følg med på og bruk media 



Til og fra Jobb

Pauser

Medlemsmøter

Telefon og e-post - ringeprosjektet

Inviter på webinar som Fagforbundet og LO arrangerer

Kontakt med medlemmene 



webinarer om tema: 

› Sikkerhetsnettet 27 april LO

› Oppvekst og Utdanning 11 juni LO

› Gambling med arbeidslivet 31 mai LO

› Barnevern i Egneregi 1. juni Fagforbundet/FO

Fagforbundet og LO arrangerer webinarer om 
temaer 



Ap Østfoldlista:

kandidat: Jon Ivar Nygård, er medlem

AP Akerhuslista:

kandidat: Tuva Moflag, er medlem

kandidat: Ragnhild Hartviksen, er medlem

Vikens medlemmer som har mulighet til å komme 
inn på Stortinget 2021 


